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    چکیده
کودهاي زیستی  قایسه همزمانبنابراین م ،است یافتهتولید و استفاده از کودهاي زیستی رواج هاي اخیر  در سال
چهار کود زیستی نیتروکسین، ات اثر بررسیبه منظور بر همین اساس . هدف این آزمایش بوده است رایج در کشور
از  کمی هاي ویژگیو سایر  ،کل و هوایی، ریشهاندام وزن تر و خشک بر   2بارورو بیوسوپرفسفات   ،سوپرنیتروپالس

در گلدانی  ی، آزمایش)704سینگل کراس رقم ( گیاه ذرتپتاسیم و آهن در  ،نیتروژن، فسفرجمله غلظت عناصر غذایی 
نیتروکسین،  ،)بدون تلقیح(شاهد : شاملمورد استفاده تیمارهاي . انجام گرفت تکرار ردر چها تصادفی قالب طرح کامالً

توصیه شرکت سازنده  بر اساستلقیح بذور با کودهاي زیستی مذکور  .بود 2باروربیوسوپرفسفات و سوپرنیتروپالس، 
 فسفاتیو  نیتروژنیکاربرد کودهاي زیستی  که نشان دادنتایج . انجام پذیرفت FC8/0 رطوبت  درها نیز نبیاري گلداآو 

، درصد نیتروژن و پتاسیم بخش هوایی، مقدار جذب نیتروژن و پتاسیم بخش برگ ، بر شاخص کلروفیلدر گیاه ذرت
باعث افزایش غلظت و مقدار  2بارورو  بیوسوپرفسفاتدو کود دار بود و هوایی و همچنین غلظت آهن ریشه معنی

در افزایش غلظت  را این در حالی است که سوپرنیتروپالس و بیوسوپرفسفات بیشترین سهم .نیتروژن بخش هوایی شدند
دار بر شاخص  معنی یاثر افزایشنسبت به شاهد هیچ یک از کودهاي زیستی  .و مقدار پتاسیم بخش هوایی داشتند

  .ن ریشه نداشتندو غلظت آهبرگ کلروفیل 
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Abstract  

In recent years, the production and application of biofertilizers have been increased. So the 

main goal of this experiment was the comparison of the common biofertilizers in Iran. Accordingly, 

in order to investigate the effects of four biofertilizers including Nitroxin, Super nitro plus, Biosuper 

phosphate and Barvar2 on shoot fresh and dry weight, fresh and dry weight of root, total fresh and 

dry weight, and other parameters such as concentrations of nitrogen, phosphorus, potassium and 

iron in corn (variety Single Cross 704), a pot experiment in greenhouse condition was conducted in 

completely randomized design with four replications. Treatments included control (non-

inoculation), Nitroxin, Super nitro plus, Biosuper phosphate and Barvar2. Seed inoculation with the 

biofertilizer was done according to the manufacturer's recommendations. Pots were irrigated with 

distilled water at 0.8 FC. Results showed that inoculation of corn with biofertilizers had significant 

effect on chlorophyll index, nitrogen and potassium concentration of shoot, shoot uptake of nitrogen 

and potassium, and moreover iron concentrations of root, and Biosuper phosphate and Barvar2  

caused an increase in shoot nitrogen concentration and content while Super nitro plus and Biosuper 

phosphate had highest increase in potassium concentration and content of shoot. No one of 

biofertilizers could significantly increase chlorophyll index and Fe concentration of root in 

comparison with non-inoculated. 
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  مقدمه
ــه ــروزه جنبـ ــوژي و   امـ ــاربردي  بیولـ ــاي کـ هـ

بیوتکنولــوژي خــاك بــا هــدف اســتفاده از پتانســیل      
ریزجانــداران مفیــد خــاکزي بــه منظــور تولیــد حــداکثر  

بهبود کیفیت خاك و رعایت  رباکید محصول، عالوه بر ت
بهداشت و ایمنی محیط زیست، مورد توجه قـرار گرفتـه   

بـه عنـوان    یزیسـت کودهـاي   هـاي اخیـر   سـال در . است
بـه منظـور افـزایش     ،براي کودهـاي شـیمیایی   یجایگزین
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حاصلخیزي خـاك در تولیـد محصـوالت در کشـاورزي     
تـرین  رایـج  .)2005وئو و همکاران (اند پایدار مطرح شده

نـوع کودهـاي زیسـتی مــورد اسـتفاده در حـال حاضــر      
کننــده نیتــروژن و  تثبیــت هــاي بــاکتريشــامل دو گــروه 

باشـد  کننده فسفات مـی حل دارانریزجانکودهاي حاوي 
محـرك رشـد    هـاي  بـاکتري ). 2007 هوسن و همکـاران (

ــه   ــاه از جملــــ و  Azospirillum ،Azotobacterگیــــ
Pseudomonas هـــاي بـــاکتريکـــه از مهمتـــرین ریزو 

PGPR1      ،اسـتفاده باکتریایی هاي جنس ترینرایجهستند 
هوســن و (باشـند  کودهــاي زیسـتی مــی تولیـد  شـده در  
 هــاي بــاکتريحضــور ). 2003وســی  و 2007ن همکــارا

عناصـر   تـأمین محرك رشد در ریزوسـفر گیـاه از نظـر    
ضروري گیـاه بـه خصـوص نیتـروژن و فسـفر اهمیـت       

نیتــروژن بــه دلیــل شــرکت در ســاختمان  . زیــادي دارد
ها، آمینو اسیدها، کوآنزیم ها، اسیدهاي نوکلئیک،پروتئین

صـر ضـروري   ها و کلروفیل، مهمتـرین عن فالووپروتئین
نیاز فراوان گیاهـان  . )2006نام بی( براي رشد گیاه است

به این عنصر، بـاال بـودن مقـدار آن را در خـاك ایجـاب      
  .شود تأمینکند تا نیاز گیاه می

مثبت کودهاي  تأثیرتحقیقات گوناگون حاکی از 
از جمله ذرت زیستی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی 

نشان ) 2006(همکاران  نتایج مطالعه شاهرونا و. است
 Pseudomonasجنس  هاي باکترياستفاده از که  داد

وزن خشک ذرت در درصدي  5/22سبب افزایش 
گزارش کردند همین پژوهشگران . شداي شرایط گلخانه

 مذکور هاي باکترياي کاربرد تلفیقی در شرایط مزرعه
ها را این باکتري تأثیرهمراه با کود شیمیایی نیتروژن 

 و تولید ماده خشک را ادر قابل توجهی افزایش دبه طو
   .اددرصد افزایش د 58شاهد  نسبت به

-حل هاي باکتريهمچنین گزارش شده است که 

در افزایش عملکرد غده  داريمعنی تأثیرکننده فسفات 
 .)2009 اسماعیلی و همکاران( ه استزمینی داشتسیب

 ايدر آزمایشات مزرعه) 1994(هوفلیچ و همکاران 
                                                           
1  Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

، فسفر و نیتروژن ساقه ذرت غلظتدار افزایش معنی
درصدي  8- 7وزن خشک ساقه و همچنین افزایش 

عملکرد دانه ذرت، گندم بهاره و جوي بهاره را در تلقیح 
 Rhizobium leguminosarum bv. Trifoliiبا باکتري

   .اندگزارش کرده
استفاده از کودهاي زیسـتی بـا    هاي اخیر در سال

ــتري  ــال بیش ــود را در     اقب ــاه خ ــوده و جایگ ــرو ب روب
ــرده  ــدا ک ــدار پی در حــال حاضــر . اســت کشــاورزي پای

ــتی  ــاي زیسـ ــیکودهـ ــفاتیو  نیتروژنـ در بخـــش  فسـ
از . باشـند کشاورزي داراي بیشترین موارد استفاده مـی 

ــه کودهــاي زیســتی   ــیجمل مــورد اســتفاده در  نیتروژن
ــه کودهــاي زیســتی نیتروکســین و  کشــور مــی ــوان ب ت

ــوپرنیتروپال ــتی   س ــاي زیس ــرد و از کوده ــاره ک س اش
ــفاتی ــز مـــی فسـ ــارور نیـ ــتی بـ ــود زیسـ ــوان کـ و  2تـ

ــرد  ــام ب ــفات را ن ــاریخانی  ( بیوسوپرفس انصــاري و س
1392(.  

استفاده از این نوع کودها نیازمند داشتن کـارایی  
و کیفیت باالي محصـوالت زیسـتی تولیـد شـده توسـط      

این اسـاس   بر .باشدمیها و کارخانجات سازنده شرکت
-نترل کیفی این نوع کودها امري ضروري به نظـر مـی  ک

همـراه بـا   که گلدانی  هاي آزمایش در این راستارسد که 
ی جزئی از مـوارد کنتـرل کیفـ   ست، تلقیح این نوع کودها 

 اغلـب . )2011دیکر و همکاران ( باشدمی کودهاي مذکور
اي در شرایط بستر استریل به انجام  گلخانه هاي آزمایش

هاي بومی خـاك   این حالت از رقابت گونه رسد که در می
بـر ایـن اسـاس هـدف ایـن پـژوهش،       . شود صرفنظر می

ــین    ــتی نیتروکس ــاي زیس ــیح کوده ــرات تلق ــه اث  ،مطالع
ــوپرنیتروپالس ــفات و  ،سـ ــاروربیوسوپرفسـ ــر  2بـ بـ

ــدار    ــت و مق ــین غلظ ــک و همچن ــاي فیزیولوژی پارامتره
گیــاه ذرت رقــم ســینگل  Feو  N ، P، Kعناصــر غــذایی

هـاي   اي در حضور سـویه  در شرایط گلخانه 704کراس 
  .باشدمی) خاك غیراستریل(بومی خاك 
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  ها مواد و روش
بر رشد،  کودهاي زیستیبه منظور بررسی اثر 

از قبیل وضعیت عناصر غذایی عملکرد و سایر صفات 
، آزمایشی ذرت هپتاسیم و آهن در گیا نیتروژن، فسفر،

شاهد بدون تلقیح مل شا تیمار  پنجبا به صورت گلدانی، 
ن یشامل نیتروکس نیتروژنیمیکروبی، کودهاي زیستی 

شامل  فسفاتیو سوپرنیتروپالس و کودهاي زیستی 
تکرار  در قالب  4در  و بیوسوپرفسفات 2کودهاي بارور

قابل ذکر است که  .انجام شد طرح کامالً تصادفی
کودهاي زیستی نیتروکسین، سوپرنیتروپالس و 

صورت مایع بوده و از شرکت  بیوسوپرفسفات به
ند و بر اساس توصیه آسیا تهیه شد مهر زیستی فناوري

ن براي یک هکتار زمین آشرکت سازنده یک لیتر از 
خاك مورد وزن بر اساس . زراعی قابل استفاده است

از هر  ،استفاده در هر گلدان و تعداد بذرهاي کشت شده
در هر گلدان لیتر براي تلقیح بذور  میلی 10کود به میزان 
که به صورت جامد  2کود زیستی بارور. استفاده شد

هر و فناور سبز تهیه شد  باشد از شرکت زیست می
 ،شود گرمی آن براي یک هکتار توصیه می 100بسته 

گرم بر  1چگالی با فرض  براي یکنواختی آزمایش
از این کود تهیه شد و  10- 1ابتدا رقت  متر مکعب،سانتی

جهت  .لیتر براي هر گلدان استفاده شد یمیل 10به میزان 
خاك در شرایط آزمایش  ،به شرایط واقعی نتایجتعمیم 

شده انجام نغیراستریل و با استفاده از بذر ضدعفونی 
الزم به ذکر است که قبل از استفاده کودهاي  .پذیرفت
بعد از تهیه شمارش جمعیت میکروبی آنها  ،زیستی
و  جام گرفتان LBدر محیط کشت هاي رقت  سري

، سوپرنیتروپالس، نیتروکسین 2کودهاي زیستی بارور
ترتیب داراي جمعیت میکروبی  به و بیوسوپرفسفات

کلنی در هر  2/7×106 و 2/3×107، 3/1×108، 9/2×108
   .لیتر کود بودندمیلی

 .آورده شده است 1جدول  درمشخصات خاك 
سازي بستر کشت گیاه، که از خاکهاي بعد از آماده

پس از انجام تجزیه و  طقه براي آزمایش استفاده شدمن

هایی با ظرفیت آزمایش گلدانی با استفاده از گلدان خاك،
گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه در  کیلوگرم خاك 2

کاشت . به اجرا درآمد  1390تابستان سال تبریز در 
بذرها و تلقیح سوسپانسیون میکروبی مربوط به هر 

هاي سازنده انجام س توصیه شرکتکود زیستی بر اسا
قابل ذکر است که در مورد تیمار شاهد، به همان . گرفت

- پس از جوانه. میزان از محیط استریل شده استفاده شد

بوته  4 تعداد) 704کراس رقم سینگل(زنی بذرهاي ذرت 
حذف  و یکسان از گیاه در گلدان حفظ و بقیه اندازه هم

 مقطر تا حد رطوبت ها با آب آبیاري گلدان. شدند

FC8/0  انجام شد و در پایان دوره رشداز طریق توزین 
پارامترهایی چون وزن تر و ) ماه 4بعد از گذشت ( گیاه

 و خشک ریشه و بخش هوایی، وزن تر و خشک کل گیاه
غلظت  گیري شد و نیز اندازه برگ شاخص کلروفیل

 نیتروژنغلظت فسفر و پتاسیم در ریشه و بخش هوایی، 
از این یک هوایی، غلظت آهن و مقدار جذب هر  بخش

  .شدتعیین عناصر توسط گیاه ذرت 
هاي  گیري شاخص کلروفیل، برگاندازهبراي 
از هر گیاه انتخاب و میزان کلروفیل آن با جوان شاداب 

ساخت ، Hansatech CL-01 مدل( متر دستگاه کلروفیل
-نانومتر اندازه 640و  620در دو طول موج  )انگلستان

کاتالوگ راهنماي شرکت براي این مورد از . گیري شد
در نهایت با میانگین گرفتن از . سازنده بهره برده شد

متر شاخص کلروفیل براي هر  هاي دستگاه کلروفیلداده
 ،فسفرغلظت گیري براي اندازه .گلدان مشخص شد

توزین یک گرم از ماده با هاي گیاهی بافتو آهن پتاسیم 
استفاده  %65 با اسیدنیتریک غلیظ خشک از روش هضم

براي  .)1994راوول  و 1989والینگ و همکاران ( شد
پس از رقیق ساختن عصاره اصلی تعیین غلظت فسفر 

استفاده شد و در ) 1982(از روش اولسن و سامرز 
 470هاي گیاهی در طول موج درصد فسفر بافت تنهای

 ،PD-303 مدل(با دستگاه اسپکتروفتومتر نانومتر 
براي تعیین پتاسیم  .تعیین شد )ساخت شرکت اپل ژاپن

براي  سازي هاي گیاهی پس از انجام عمل رقیقبافت
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غلظت این عنصر با استفاده از  هاي هضم شده،نمونه
 Corning ، ساخت شرکت 410مدل فتومتر دستگاه فلیم

غلظت عنصر آهن . )2001جونز ( ت شدئقراانگلستان 
، AA-6300 مدلاه جذب اتمی ستگنیز با استفاده از د

والینگ ( شد نیدر عصاره اصلی تعژاپن  ساخت شرکت
دستگاه با گیاه کل  نیتروژنغلظت ). 1989و همکاران 

ي خشک گیاهی گرم ماده 5/0 هضمبر اساس  کجلدال
و در نهایت ) 1989والینگ و همکاران (صورت گرفت 

 تأثیر تیمارهاي اعمال شده مورد تجزیه و تحلیل آماري
ها توسط نرم افزارهاي تجزیه و تحلیل داده .قرار گرفت

MSTATC  وExcel ها مقایسه میانگین. انجام گرفت 
  .انجام شد% 5و % 1دانکن در سطح احتمال  با آزمون

 

  زمایشآمورد استفاده در مشخصات فیزیکی وشیمیایی خاك برخی از  -1 جدول
  

 
 
 
 

  نتایج و بحث
 با توجه به نتایج به دست آمـده در ایـن آزمـایش   

، کاربرد کودهـاي زیسـتی در گیـاه ذرت رقـم     )2جدول (
، درصـد  بـرگ  کلروفیـل شـاخص    ، بر704کراس سینگل

نیتروژن و پتاسیم بخش هوایی، مقدار جذب نیتـروژن و  
-آهن ریشه معنـی غلظت پتاسیم بخش هوایی و همچنین 

  .دار شد

  
  اي گیاهی ذرتتجزیه واریانس اثر کودهاي زیستی بر بعضی پارامتره -2جدول

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
نیتروژن  غلظت

  بخش هوایی
نیتروژن ار مقد

  بخش هوایی
پتاسیم  غلظت

  بخش هوایی
مقدار پتاسیم 
  وزن تر هوایی  شاخص کلروفیل  بخش هوایی

  ns 32/144  **97/6  **34/24062  **53/4  **84/1342  **167/0  4  تیمار کودي
  86/41  98/0  41/2828  417/0  81/82  01/0  15  خطا

  5/12  9/24  88/27  86/32  29/19  14/15    (%)ضریب تغییرات 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

وزن خشک 
  هوایی

غلظت آهن 
وزن خشک   مقدار آهن ریشه  ریشه

  وزن خشک کل  وزن تر کل  ریشه

  ns  5/7901**  218/0 ns  2/0 ns  7/24 ns  021/1 ns 11/0  4  تیمار کودي
  819/0  58/59  25/0  110/0  17/1469  325/1  15  خطا

  22/10  17/10  21/23  83/20  85/4  26/18    (%)ضریب تغییرات 
ns  ، * باشدمی %1و % 5دار در سطح دار، معنیبه ترتیب غیر معنی **و.  

   شاخص کلروفیل
تلقیح  تأثیرشاخص کلروفیل گیاه ذرت تحت 

. دار بودمعنی %5سطح احتمال کودهاي زیستی در 
و  2شاخص کلروفیل براي تیمار بارور 1مطابق شکل 

الترین مقدار با 9/4بیوسوپرفسفات هر دو با میانگین 
گذاري آنها بر تأثیربود که از لحاظ آماري، درصد 
عالوه بر این کود . شاخص کلروفیل در یک سطح بود

بعد از این دو کود قرار  2/4سوپرنیتروپالس با میانگین 

 pH بافت خاك
هدایت 
 الکتریکی
(dS/m) 

دسترسفسفر قابل   
(mg/kg) 

  پتاسیم قابل دسترس
(mg/kg) 

کربنات کلسیم 
)درصد(معادل   

  کربن آلی 
 )درصد(

شنی لوم  8/7  2/1  4/25  3/372  71/33  28/1  
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گرفت ولی از لحاظ آماري با شاخص کلروفیل در تیمار 
  .داري نداشتشاهد هیچ تفاوت و اختالف معنی

ار بر این بود کـه کـود نیتروکسـین و    اگرچه انتظ
دار بـر شـاخص کلروفیـل    سوپرنیتروپالس تـأثیر معنـی  

برگ داشته باشـد امـا بـه دلیـل شـرایط حـاکم بـر ایـن         
آزمـایش کــه خــاك غیراسـتریل بــراي آن اســتفاده شــد   

هـاي بـومی کـه     هـاي همزیسـت و سـویه    حضور قـارچ (
و هاي خـاك  احتمال بروز اثر متقابل بین میکروارگانیسم

، )دهـد  هاي باکتریایی در کود زیستی را افزایش میجنس
گذاري کودهاي زیستی فوق کاهش پیدا کـرده  دامنه تأثیر

قابل ذکر است که بر اساس ادعاي شرکت سازنده . است
کـه از   آزوسـپیریلوم و  ازتوبـاکتر هاي جـنس   از باکتري

باشند در کـود نیتروکسـین و    کنندگان نیتروژن می تثبیت
پالس اســتفاده شــده اســت و انتظــار بــر آن ســوپرنیترو

است که در تأمین و فراهمی نیتروژن براي گیاه میزبـان  
موثر واقع شوند و به دنبال آن شاخص کلروفیل بهبـود  

  .پیدا کند
  

  غلظت و مقدار نیتروژن بخش هوایی 
غلظت نیتروژن بخش هوایی در گیـاه ذرت تحـت   

اختالف % 5تأثیر تلقیح کودهاي زیستی در سطح احتمال 
درصــد نیتــروژن ، 2مطــابق شــکل . دار نشــان داد معنــی

ترتیب با مقادیر  به 2براي تیمار بیوسوپرفسفات و بارور
بیشترین مقدار بود که نسبت بـه تیمـار   % 81/0و % 91/0

درصـــدي در مقـــدار  56/97و  2/121شـــاهد افـــزایش 
 17/73کود سوپرنیتروپالس با افزایش . نیتروژن داشتند

درصدي نیتروژن بافت گیاهی، نسبت بـه شـاهد در رده   

مقدار جذب نیتروژن بخش هوایی گیاه . رار گرفتسوم ق
ذرت تحــت تــأثیر تلقــیح کودهــاي زیســتی نیتروژنــی و  

). 2جـدول  (دار بـود  معنـی % 1فسفاتی در سطح احتمـال  
ــفات     ــار بیوسوپرفس ــراي تیم ــروژن ب ــذب نیت ــدار ج مق

بود  و بعد از آن تیمار ) mg/pot59/69 (بیشترین مقدار 
 mg/potتیب بـا مقـادیر   تر و سوپرنیتروپالس به 2بارور

شـکل  (هاي بعدي قـرار گرفتنـد    در رتبه 51/45و  35/61
ســه تیمــار مــذکور منجــر بــه افــزایش مقــدار جــذب ). 3

و % 7/134، %3/166ترتیــب بــا درصــدهاي  نیتــروژن بــه
  .نسبت به شاهد شدند% 1/74

 شـود  مالحظه مـی  3و  2هاي  گونه که در شکل آن
نیتـروژن بخـش   روند مشـابه افـزایش درصـد و مقـدار     

هوایی گیاه بـا کـاربرد کودهـاي زیسـتی در مقایسـه بـا       
شود، اما این افزایش در کودهاي زیسـتی   شاهد دیده می

بیــاري و   .بیشــتر اســت   2بیوسوپرفســفات و بــارور 
ــاران  ــا    ) 1383(همک ــیح ذرت ب ــه تلق ــد ک ــزارش کردن گ

) آزوسـپیریلوم و  ازتوبـاکتر (محـرك رشـد    هاي باکتري
ــی  ــزایش معن ــروژن و فســفر در  داســبب اف ــدار نیت ر مق
به دست  نتایجآنان بیان داشتند که . مقایسه با شاهد شد

ــده ــی آم ــاربرد   م ــر ک ــی از اث ــد ناش ــاکتريتوان ــاي ب  ه
کننده نیتروژن باشد کـه بـا تولیـد مقـادیر مناسـب       تثبیت

 ه رشـد گیـاه ماننـد اکسـین، جیبـرلین و     کننـد مواد تنظیم
غـذایی   ب مـواد جذ زایی گیاه وسیتوکینین ظرفیت ریشه

از خاك را بهبود بخشیده و در نتیجه میزان نیتـروژن و  
  .فسفر را افزایش داده است
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اثر تلقیح کودهاي زیستی بر شاخص  -1شکل 

دار حروف متفاوت بیانگر اختالف آماري معنی( کلروفیل
  ).باشدبراساس آزمون دانکن می

روژن بخش اثر تلقیح کودهاي زیستی بر درصد نیت -2شکل 
دار براساس آزمون حروف متفاوت بیانگر اختالف آماري معنی( هوایی

  ).باشددانکن می
 
و بیوسوپرفسـفات   2کود زیستی بـارور رسد به نظر می

هـاي  هاي محرك رشد گیاه از جنس با دارا بودن باکتري
Pseudomonas  وBacillus  از طریـــق ســـازوکارهاي

اي گیــاهی، انحــالل هــمختلفــی از جملــه تولیــد هورمــون
فسفات و دیگر اثرات مثبت به توسعه و رشد بهتـر گیـاه   

عبـدالجلیل و همکـاران   (کنـد   و جذب نیتروژن کمـک مـی  
در ) 1392(به صورتی که انصاري و ساریخانی . )2007

ي ایـن کودهـا در شـرایط    اPGPRهـاي   بررسی ویژگـی 
ــگاهی مقــادیر حــل   کننــدگی فســفات از منبــع    آزمایش

ات را بـراي دو کـود بیوسوپرفسـفات و    کلسیم فسف تري
لیتـر  گـرم بـر   میلـی  3/367و  3/408 ترتیـب   بـه  2بارور

از نظــر تولیــد  2گــزارش نمودنــد، همچنــین کــود بــارور
اکسین داراي بیشترین مقدار اکسین تولیدي در حضـور  

و  6/230ترتیـب بـا مقـادیر     به(و عدم حضور تریپتوفان 
هــا باعــث  ویژگــیایــن . بــود) گــرم در لیتــرمیلــی 9/201

-شود تا کود زیستی نقش بیشتري در توسعه بخـش  می

هاي هوایی به واسطه افزایش انشعابات ریشه و متعاقب 
  .آن افزایش جذب و انتقال عناصر غذایی داشته باشد

  غلظت و مقدار پتاسیم بخش هوایی
غلظت و مقدار پتاسیم موجـود در بخـش هـوایی    

یسـتی در سـطح   گیاه ذرت تحت تأثیر تلقـیح کودهـاي ز  

تیمار  4مطابق شکل ). 2جدول (دار بود معنی% 1احتمال 
ترتیـب بــا   کـود سـوپرنیتروپالس و بیوسوپرفســفات بـه   

، بیشـترین  46/3و  26/4میانگین درصد پتاسیم برابر بـا  
میزان پتاسیم را داشتند و موجب افزایش درصد پتاسیم 

نسـبت  % 82/61و % 06/99ترتیب به میـزان   گیاه ذرت به
 73/1تیمار کود نیتروکسین بـا میـانگین   . ه شاهد شدندب

مقـدار  . درصد براي پتاسـیم کمتـرین مقـدار را دارا بـود    
ابتـدا در تیمـار کـودي     5جذب پتاسیم نیز مطـابق شـکل   

ــترین    ــپس بیوسوپرفســفات بیش ســوپرنیتروپالس و س
مقدار شد که مقدار جذب هر کدام از این تیمارهـا نسـبت   

ــاهد   ــه ش ــان داد % 95و % 87/105ب ــزایش نش ــد . اف رون
تغییرات جذب و مقدار پتاسیم در بخش هوایی گیاه ذرت 
مشابه هـم اسـت و مقـدار جـذب پتاسـیم تیمـار کـودي        

نیز اگرچه از لحاظ آماري با تیمـار شـاهد هـیچ     2بارور
تفاوتی نداشت اما نسبت به شاهد افـزایش جـذب نشـان    

  . داد
اده که استف بیان کردند) 2006(هان و همکاران 

هاي رهاکننده پتاسیم از مایه تلقیح حاوي سویه
)Bacillus mucilaginosus (هاي با عدم در خاك

وجود فسفر و پتاسیم کافی، فراهمی پتاسیم قابل 
-ها فلفل و خیار به طور معنی دسترس را براي سبزي

  ).نسبت به شاهد% 31به میزان (داري افزایش داد 
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  پتاسیم بخش هوایی درصداثر تلقیح کودهاي زیستی بر  -4شکل   ي زیستی بر مقدار نیتروژن بخش هواییاثر تلقیح کودها -3شکل 

در بررسی قدرت ) 1392(انصاري و ساریخانی 
هاي مسکوویت و بیوتیت در رهاکنندگی پتاسیم از کانی

که هر چهار کود  داشتندعنوان ، ايدرون شیشهشرایط 
دار بر حقیق فاقد اثر معنیزیستی مورد استفاده در این ت

این در حالی است که وقتی  .بودندرهاسازي پتاسیم 
به  2بکاربرده شده در کود زیستی بارور P13سویه 

تنهایی مورد ارزیابی قرار گرفت قادر به آزادسازي 

و در مقایسه با شاهد  بود mg/g 5/6پتاسیم به مقدار 
شاهد  با نمونه P5اما سویه  ،شد% 24/27باعث افزایش 

   ).2013ساریخانی و همکاران (تفاوتی را نشان نداد 
نـوع پاسـخ دریـافتی از تلقـیح     رسـد   مـی به نظـر  

استفاده از شرایط انجام آزمایش است و متأثر میکروبی 
مـوثر  پتاسـیم گیـاه    تـأمین در و نیتروکسـین   2از بارور

 .اند واقع نشده
 

  هوایی بر غلظت آهن ریشه اثر تلقیح کودهاي زیستی -6شکل   پتاسیم بخش  مقدار جذباثر تلقیح کودهاي زیستی بر  -5شکل 
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انـد کـه   گزارش کـرده ) 2002(ساندرا و همکاران 
کننـده فسـفات،   حل هاي باکتريکودهاي زیستی به ویژه 

هـاي  از طریق تولید انـواع اسـیدهاي آلـی از قبیـل اسـید     
خـاك را کـاهش    pH غیرهالکتیک و ،سیتریک، گلوتامیک

ــدمــی خــاك در اثــر کــاربرد کودهــاي   pHکــاهش . دهن
زیستی بیانگر این واقعیت است که اسـیدي شـدن خـاك    
توسط اسیدهاي آلی ممکن است علت اصـلی دسترسـی   
بیشتر به عناصري از قبیل  فسفر و پتاسیم تثبیـت شـده   

تــوان افــزایش دسترســی فســفر و در نتیجــه مــی. باشــد
 . نسبت داد خاك pHپتاسیم براي گیاه را به کاهش 

  
  غلظت آهن ریشه

تلقیح کودهـاي   تأثیرغلظت آهن ریشه ذرت تحت 
. دار داشـت  اخـتالف معنـی   %1سطح احتمـال  زیستی در 

غلظـت آهـن در ریشـه    کـه   نشـان داد  ها میانگینمقایسه 
) mg/kg7/832 (گیــاه ذرت در تیمــار بیوسوپرفســفات 

و نیتروکسـین   2بیشترین مقدار بوده و تیمارهاي بـارور 
وجود غلظت آهن ریشه کمتـر نسـبت بـه شـاهد هـیچ       با

  .)6شکل ( نداشتنددار تفاوت آماري معنی
گـذاري کودهـاي    تـأثیر شاید یکی از دالیـل عـدم            

باال بودن میزان آهـن  زیستی مذکور بر میزان آهن گیاه، 
ــودن    ــارا ب ــورد اســتفاده و ناک ــل جــذب در خــاك م قاب

فاده بــراي هــاي مــورد اســتکودهــاي زیســتی و ســویه
افزایش فراهمی آهن و باال بردن کیفیت تغذیه این عنصر 

این در حالی است که رجـایی و همکـاران   . در گیاه باشد
ــویه ) 1386( ــر سـ ــف اثـ ــاي مختلـ  Azotobacter هـ

chroococcum بـر غلظــت و مقــدار عنصــر آهــن در   را
در برخی از منابع تولیـد   .اندکردهدار گزارش گندم معنی

آهـن   تـأمین را در ها  سط میکروارگانیسمتوسایدروفور 
ــراي  ــی ب ــوثر م ــان م ــاه میزب ــد   گی ــد، بررســی تولی دانن

کود زیستی مورد آزمـایش نشـان داد    4سایدروفور در 
ایجـاد   قادر بهبقیه کودها  2که به جز کود زیستی بارور

ــارنجی  ــه نـ ــیط /هالـ ــد  CAS-Agarزرد در محـ بودنـ
   .)1392انصاري و ساریخانی (

  
  لیي کگیر نتیجه
بندي نتایج آزمایش اثر کودهاي زیستی بر  جمع         

گیري شده گیاه ذرت نشان داد که با  پارامترهاي اندازه
مند از  توجه به اینکه ذرت یک گیاه غیرلگوم و غیربهره

همزیستی ریزوبیومی است، کاربرد کودهاي زیستی 
داري از نظر برخی خصوصیات مورد  تأثیر معنی

تلقیح کودهاي زیستی . مراه داشته استگیري به ه اندازه
هاي محرك رشد گیاه، کلنیزاسیون این  حاوي باکتري

ها را در ریزوسفر گیاه به دنبال داشته و سبب  باکتري
به عنوان . گیري شد افزایش برخی از پارامترهاي اندازه

نمونه در تأمین نیتروژن گیاه کودهاي زیستی 
پتاسیم کودهاي  یا در تأمین 2بیوسوپرفسفات و بارور

البته . اند بیوسوپرفسفات و سوپرنیتروپالس موثر بوده
بایستی عنوان نمود که در شاخص کلروفیل برگ و 
غلظت آهن ریشه، کودهاي زیستی با نمونه شاهد در یک 

در مطالعاتی که انجام . گروه آماري قرار داشتند
گیرد رسیدن به یک تیمار خاص یا ترکیب تیماري  می

اده در شرایط مختلف، مطلوب محققان براي استف
باشد اما همانطور که در این تحقیق مالحظه شد  می

شرایط انجام آزمایش اعم از نوع خاك، گیاه و سایر 
که  صورتی دنبال دارند به هاي متفاوتی را به عوامل جواب

در برخی مواقع توصیه یک تیمار خاص را در شرایط 
  . نماید متنوع سخت می

  

  

  



 1393زمستان / 4شماره  24جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                         ...     و  ساریخانیانصاري،                          42
 

  ورد استفادهمنابع م

سیزدهمین کنگره . بررسی برخی از ویژگیهاي کیفی کودهاي زیستی رایج در کشور. 1392 ،م ر انصاري س، ساریخانی
  .بهمن، اهواز، ایران 8-10. علوم خاك ایران

بذر  العمل به تلقیح تولید پایدار و بهبود جذب عناصر غذایی ذرت در عکس. 1386بیاري آ، غالمی آ و اسدي رحمانی ه، 
مهرماه  26و  25خالصه مقاالت دومین همایش ملی کشاورزي بوم شناختی ایران، . محرك رشد هاي باکتريتوسط 

  .8 فحهص. ، گرگان1386

کوم روي کوهاي بومی ازتوباکتر کروهاي محرك رشد سویهاثر پتانسیل. 1386رجایی س، علیخانی ح و رئیسی ف، 
  .285- 296): 41(11دم، مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در گن

Abdul-Jaleel C, Manivannan P, Sankar B, Kishorekumar A, Gopi R, Somasundaram R and 
Panneerselvam R, 2007. Pseudomonas fluorescence enhances biomass yield and ajmalicine 
production in Catharanthus roseus under water deficit stress. Colloids and Surfaces, 
Biointerfaces, 60: 7- 11.  

Anonymous, 2006. Biofertilizer Manual, FNCA Biofertilizer Project Group. Japan Atomic 
Industrial Forum. 

Deaker R, László Kecskés M, Timothy Rose M, Amprayn K, Krishnen G, Thi Kim Cuc T, Thuy 
Nga V, Thi Cong P, Thanh Hien N and Robert Kennedy I, 2011. Practical methods for the 
quality control of inoculant biofertilisers. Australian Center for International Agricultur 
Resaerch. 

Han HS, Supanjani, Lee KD, 2006. Effect of co-inoculation with phosphate and potassium 
solubilizing bacteria on mineral uptake and growth of pepper and cucumber, Plant Soil and 
Environment, 52 (3): 130–136.  

Höflich G, Wiehe W, Kühn G, 1994. Plant growth stimulation with symbiotic and associative 
rhizoshpere microorganisms. Experientia, 50: 897-90. 

Esmaeili  MA,  Ahmadinia  H,  Ranjbar  GA  and  Yasari  E,  2009.  A  consideration  of  optimum 
method for application of phosphorous bacterial in potato (Solanum tuberosum L.) culture in 
Isfahan region of Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(3): 2914-2918. 

Husen E, Simanungkalit RD, Saraswati R and Irawan, 2007. Characterization and quality 
assessment of Indonesian commercial biofertilizers. Indonesian Journal of Agriculture Science, 
8(1): 31-38. 

 Jones B, 2001. Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis, CRC Press, USA. 

Olsen SR and Sommers LE, 1982. Phosphorus  P, 403-430. In: Page et al. (eds) Methods of soil 
Analysis. Part П, 2ed. ASA, SSSA, Madison .WI .USA. 



 43                                                      .                           خاكهاي بومی  حضور گونهذرت در   و فسفاتی بر نیتروژنیاثر تلقیح کودهاي زیستی 
 

 

Rowell DL, 1994. Soil Science: Method and Application. Longman Scientific and Technical, 
Wiley, UK, P. 350. 

Sandra B, Natarajan V and Hari K, 2002. Influence of phosphorus solubilizing bacteria on the 
changes in soil available phosphorus and sugarcane sugar yields. Field Crops Research, 77: 43-
49. 

Sarikhani MR, Ebrahimi M, Oustan Sh, Aliasgharzad N. 2013. Application of potassium 
solubilizing bacteria a promising approach in sustainable agriculture - Increasing of potassium 
releasing from k-containing minerals in presence of insoluble phosphate. The 1st International 
Conference on Environmental Crises and its Solutions. 13-14 Ferruary. Islamic Azad 
University, Khozestan, Kish, Iran. 

Shaharoona B,  Arshad M,  Zahir  AZ,  and  Khalid  A,  2006.  Performance  of  Pseudomonas spp. 
containing ACC-deaminase for  improving growth and yield of  maize  (Zea  mays  L.)  in  the  
presence  of  nitrogenous  fertilizer.  Soil  Biology and Biochemistry, 38: 2971–2975. 

Waling I, Vark WV, Houba VJ and Van der lee JJ, 1989. Soil and plant analysis, a series of syllabi. 
Part 7. Plant Analysis Procedures. Wageningen Agriculture University, Netherland. 

 Wu  SC, Caob ZH  , Lib ZG, Cheunga KC and Wong MH, 2005. Effects of biofertilizer containing 
N-fixer, P and K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma, 
125: 155–166.  

Vessy K, 2003. Plant growth promoting  rhizobacteria as biofertilizars. Plant and Soil, 255: 571-
586.  

  
 


	لﺎﺳ رد ﺮﯿﺧا يﺎﻫ جاور ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا و ﺪﯿﻟﻮﺗﻪﺘﻓﺎﯾﺖﺳا،ﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑنﺎﻣﺰﻤﻫ ﻪﺴﯾﺎﻘ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ رﻮﺸﮐ رد ﺞﯾارﺖﺳا هدﻮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا فﺪﻫ . سﺎﺳا ﻦﯿﻤﻫ ﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﯽﺳرﺮﺑﺮﺛا تا ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رﺎﻬﭼ سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ، تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ورورﺎﺑ2 ﺮﺑ ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ نزو ماﺪﻧاﻪﺸﯾر ،
	8/0ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ مﺎﺠﻧا . ﺞﯾﺎﺘﻧداد نﺎﺸﻧﻪﮐ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ وﯽﺗﺎﻔﺴﻓ ترذ هﺎﯿﮔ ردﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ،گﺮﺑ ﺶﺨﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ راﺪﻘﻣ ،ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد ،ﯽﻨﻌﻣ ﻪﺸﯾر ﻦﻫآ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﯽﯾاﻮﻫ و دﻮﺑ راد دﻮﮐ ودتﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ورورﺎﺑ2 راﺪﻘﻣ و ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓ
	رورﺎﺑ2،،سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ ،تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑترذ ،ﯽﺘﺴﯾزدﻮﮐ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ
	ﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋ ،لﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﮐﺎﺑﺮ ﺖﯾﺎﻋر و كﺎﺧ ﺖﯿﻔﯿﮐ دﻮﺒﻬﺑ ﻪـﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ،ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﯽﻨﻤﯾا و ﺖﺷاﺪﻬﺑﺖﺳا . رد لﺎـﺳ ﺮـﯿﺧا يﺎـﻫ يﺎـﻫدﻮﮐ ﺘـﺴﯾزﯽ ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ ﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟﯽ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ يﺎـﻫدﻮﮐ ياﺮﺑ، ﺶﯾاﺰـﻓا رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ
	ﻪـــﺒﻨﺟ هزوﺮـــﻣا و يژﻮـــﻟﻮﯿﺑ  يدﺮﺑرﺎـــﮐ يﺎـــﻫ ﻞﯿــﺴﻧﺎﺘﭘ زا هدﺎﻔﺘــﺳا فﺪــﻫ ﺎــﺑ كﺎــﺧ يژﻮــﻟﻮﻨﮑﺗﻮﯿﺑ ﺮﺜﮐاﺪــﺣ ﺪــﯿﻟﻮﺗ رﻮــﻈﻨﻣ ﻪــﺑ يﺰﮐﺎــﺧ ﺪــﯿﻔﻣ ناراﺪــﻧﺎﺟﺰﯾر
	يزروﺎـﺸﮐ رد تﻻﻮـﺼﺤﻣ ﺪـﯿﻟﻮﺗ رد كﺎـﺧ يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣهﺪﺷ حﺮﻄﻣ راﺪﯾﺎﭘ ﺪﻧا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺋو2005(
	ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رادﺖﻈﻠﻏترذ ﻪﻗﺎﺳ نژوﺮﺘﯿﻧ و ﺮﻔﺴﻓ ، ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو7 -8 يﺪﺻرد ﺢﯿﻘﻠﺗ رد ار هرﺎﻬﺑ يﻮﺟ و هرﺎﻬﺑ مﺪﻨﮔ ،ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋيﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ
	ﺞـﯾار ﻦﯾﺮـﺗ ﺮــﺿﺎﺣ لﺎـﺣ رد هدﺎﻔﺘـﺳا درﻮــﻣ ﯽﺘـﺴﯾز يﺎـﻫدﻮﮐ عﻮـﻧ هوﺮــﮔ ود ﻞﻣﺎــﺷيﺮﺘﮐﺎــﺑيﺎــﻫﺖــﯿﺒﺜﺗ و نژوﺮــﺘﯿﻧ هﺪــﻨﻨﮐ يوﺎﺣ يﺎﻫدﻮﮐﻧﺎﺟﺰﯾرناراﺪﻞﺣ ﯽـﻣ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﺪـﺷﺎﺑ ) نارﺎـﮑﻤﻫ و ﻦﺳﻮﻫ2007 .( يﺮﺘﮐﺎـﺑ يﺎـﻫ ﺪـﺷر كﺮـﺤﻣ ﻪــــــﻠﻤﺟ زا هﺎــــــﯿﮔ
	هدﺮﮐ شراﺰﮔﺪﻧا. لﺎﺳ ردﺮﯿﺧا يﺎﻫ ﺎـﺑ ﯽﺘـﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا يﺮﺘــﺸﯿﺑ لﺎــﺒﻗا رد ار دﻮــﺧ هﺎــﮕﯾﺎﺟ و هدﻮــﺑ وﺮــﺑور هدﺮــﮐ اﺪــﯿﭘ راﺪــﯾﺎﭘ يزروﺎــﺸﮐﺖــﺳا . ﺮــﺿﺎﺣ لﺎــﺣ رد ﯽﺘـــﺴﯾز يﺎـــﻫدﻮﮐﯽـــﻧژوﺮﺘﯿﻧ وﯽﺗﺎﻔـــﺴﻓ ﺶـــﺨﺑ رد ﯽـﻣ هدﺎﻔﺘﺳا دراﻮﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد يزر
	و
	وﺰﯾر ﻦﯾﺮـــﺘﻤﻬﻣ زا ﻪـــﮐيﺮﺘﮐﺎـــﺑيﺎـــﻫ
	،ﺪﻨﺘﺴﻫﺞﯾارﻦﯾﺮﺗﺲﻨﺟ يﺎﻫ ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ هدﺎﻔﺘـﺳا رد هﺪـﺷ ﺪـﯿﻟﻮﺗ ﯽــﻣ ﯽﺘـﺴﯾز يﺎــﻫدﻮﮐ ﺪﻨـﺷﺎﺑ) و ﻦــﺳﻮﻫ ارﺎــﮑﻤﻫ ن2007و ﯽــﺳو2003 .( رﻮــﻀﺣيﺮﺘﮐﺎــﺑيﺎــﻫ ﺮـﻈﻧ زا هﺎـﯿﮔ ﺮﻔـﺳوﺰﯾر رد ﺪﺷر كﺮﺤﻣ ﻦﯿﻣﺄـﺗ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﺖـﯿﻤﻫا ﺮﻔـﺴﻓ و نژوﺮـﺘﯿﻧ صﻮـﺼﺧ ﻪـﺑ هﺎـﯿﮔ يروﺮﺿدراد يدﺎــﯾز . نﺎﻤﺘ
	ﻪﮐ ﺪﺳرﺎﺘﺳار ﻦﯾا ردﺶﯾﺎﻣزآيﺎﻫ ﯽﻧاﺪﻠﮔ ﻪﮐ ﺎـﺑ هاﺮـﻤﻫ ﺎﻫدﻮﮐ عﻮﻧ ﻦﯾا ﺢﯿﻘﻠﺗ ،ﺖﺳ ـﻔﯿﮐ لﺮـﺘﻨﮐ دراﻮـﻣ زا ﯽﺋﺰﺟ ﯽ رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫدﻮﮐﯽﻣﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮑﯾد2011( . ﺐـﻠﻏا ﺶﯾﺎﻣزآيﺎﻫﻪﻧﺎﺨﻠﮔ مﺎﺠﻧا ﻪﺑ ﻞﯾﺮﺘﺳا ﺮﺘﺴﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد يا ﯽﻣرد ﻪﮐ ﺪﺳرﻪﻧﻮﮔ ﺖﺑﺎﻗر زا ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا كﺎـﺧ ﯽﻣﻮﺑ يﺎﻫ ﯽﻣ ﺮﻈﻨﻓﺮﺻ
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ5/22 يﺪﺻرد رد ترذ ﮏﺸﺧ نزو ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﻂﯾاﺮﺷ ياﺪﺷ . ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻦﯿﻤﻫ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﻪﻋرﺰﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ يايﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫرﻮﮐﺬﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫﺮﯿﺛﺄﺗيﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾا ار ﺎﻫ ﻮﻃ ﻪﺑد ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ رداار ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ و ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻫﺎﺷ58د ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرددا
	،
	،
	و
	ﻞﮕﻨﯿــﺳ ﻢــﻗر ترذ هﺎــﯿﮔ ساﺮﮐ704ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﯾﻮـﺳ رﻮﻀﺣ رد يا يﺎـﻫ كﺎﺧ ﯽﻣﻮﺑ)ﻞﯾﺮﺘﺳاﺮﯿﻏ كﺎﺧ (ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.
	تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐﺮﯿﺛﺄﺗﯽﻨﻌﻣيراد هﺪﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﺐﯿﺳﺘﺷاد ﯽﻨﯿﻣزﺖﺳا ﻪ)نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﯿﻋﺎﻤﺳا2009(. نارﺎﮑﻤﻫ و ﭻﯿﻠﻓﻮﻫ)1994 (ﻪﻋرﺰﻣ تﺎﺸﯾﺎﻣزآ رديا
	،كﺎﺧناﺪﻠﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯽﻧاﺪﻠﮔ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﻫ 2كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ رد ﺰﯾﺮﺒﺗ لﺎﺳ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ1390ﺪﻣآرد اﺮﺟا ﻪﺑ . ﺖﺷﺎﮐ ﺮﻫ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ﺢﯿﻘﻠﺗ و ﺎﻫرﺬﺑﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐﺖﮐﺮﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ س مﺎﺠﻧا هﺪﻧزﺎﺳ يﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ . نﺎﻤﻫ ﻪﺑ ،ﺪﻫﺎﺷ ر
	ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ،ﺪﺷر ﺮﺑ تﺎﻔﺻ ﺮﯾﺎﺳ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺖﯿﻌﺿو ﻞﯿﺒﻗ زا ،ﺮﻔﺴﻓ ،نژوﺮﺘﯿﻧﺎﯿﮔ رد ﻦﻫآ و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘهترذ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ، ،ﯽﻧاﺪﻠﮔ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﺑﺞﻨﭘ رﺎﻤﯿﺗﺎﺷ ﻞﻣ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ،ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﻞﻣﺎﺷﯿ ﻦ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ و سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ وﯽ
	ترذ يﺎﻫرﺬﺑ ﯽﻧز)ﻞﮕﻨﯿﺳ ﻢﻗر ساﺮﮐ704 (داﺪﻌﺗ4 ﻪﺗﻮﺑ ﻢﻫهزاﺪﻧاﻪﯿﻘﺑ و ﻆﻔﺣ ناﺪﻠﮔ رد هﺎﯿﮔ زا نﺎﺴﮑﯾ و فﺬﺣ ﺪﻧﺪﺷ .ناﺪﻠﮔ يرﺎﯿﺑآ بآ ﺎﺑ ﺎﻫ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺣ ﺎﺗ ﺮﻄﻘﻣ
	8/0 ﻦﯾزﻮﺗ ﻖﯾﺮﻃ زاﺪﺷر هرود نﺎﯾﺎﭘ رد و ﺪﺷ مﺎﺠﻧا هﺎﯿﮔ) ﺖﺷﺬﮔ زا ﺪﻌﺑ4هﺎﻣ ( و ﺮﺗ نزو نﻮﭼ ﯽﯾﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘهﺎﯿﮔ ﻞﮐ ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ نزو ،ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ و ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧو ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷگﺮﺑهزاﺪﻧاﺰﯿﻧ و ﺪﺷ يﺮﯿﮔ ﺖﻈﻠﻏ ،ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ و ﻪﺸﯾر رد ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓ ﺖﻈﻠﻏنژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﺨﺑ ﺮﻫ بﺬﺟ راﺪﻘﻣ و ﻦﻫآ ﺖﻈﻠﻏ ،ﯽﯾ
	، ﺖﺧﺎﺳ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا( جﻮﻣ لﻮﻃ ود رد620 و640هزاﺪﻧا ﺮﺘﻣﻮﻧﺎﻧ
	10 و ﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ دﻮﮐ ﻦﯾا زا ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ10ﻠﯿﻣﯽﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ ياﺮﺑ ﺮﺘﯿﻟ. ﺖﻬﺟ ﻢﯿﻤﻌﺗﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻌﻗاو ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ، ﺶﯾﺎﻣزآ ﻂﯾاﺮﺷ رد كﺎﺧ ﯽﻧﻮﻔﻋﺪﺿ رﺬﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و ﻞﯾﺮﺘﺳاﺮﯿﻏﻧ مﺎﺠﻧا هﺪﺸ ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ. يﺎﻫدﻮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﻞﺒﻗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ ﯽﺘﺴﯾز، ﺎﻬﻧآ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ شرﺎﻤﺷ ﻪﯿﻬﺗ زا 
	ﺪﺷ يﺮﯿﮔ . زا درﻮﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﺖﮐﺮﺷ يﺎﻤﻨﻫار گﻮﻟﺎﺗﺎﮐ ﺪﺷ هدﺮﺑ هﺮﻬﺑ هﺪﻧزﺎﺳ . زا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد هدادﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ هﺎﮕﺘﺳد يﺎﻫ ﺮﻫ ياﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺘﻣ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ناﺪﻠﮔ.هزاﺪﻧا ياﺮﺑ يﺮﯿﮔ ﺖﻈﻠﻏﺮﻔﺴﻓ، ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﻦﻫآ وﺖﻓﺎﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﺎﺑ هدﺎﻣ زا مﺮﮔ ﮏﯾ ﻦﯾزﻮﺗ ﻢﻀﻫ شور زا ﮏﺸﺧﻆﯿﻠ
	ﻧاﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠ و رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ2 ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ،سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ ، تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ وﻪﺑ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ياراد ﺐﯿﺗﺮﺗ 10
	×9/2 ،10
	×3/1 ،10
	×2/7 ﺮﻫ رد ﯽﻨﻠﮐ ﯽﻠﯿﻣﺪﻧدﻮﺑ دﻮﮐ ﺮﺘﯿﻟ. كﺎﺧ تﺎﺼﺨﺸﻣرد لوﺪﺟ1ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ. هدﺎﻣآ زا ﺪﻌﺑ يﺎﻬﮐﺎﺧ زا ﻪﮐ ،هﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ ﺮﺘﺴﺑ يزﺎﺳ ﻨﻣﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺑ ﻪﻘﻄ و ﻪﯾﺰﺠﺗ مﺎﺠﻧا زا ﺲﭘ
	×2/3و10
	، ﻦﭘاژ ﻞﭘا ﺖﮐﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ(ﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ. ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ ﺖﻓﺎﺑﻖﯿﻗر ﻞﻤﻋ مﺎﺠﻧا زا ﺲﭘ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫيزﺎﺳ ياﺮﺑ
	لاﺪﻠﺠﮐ سﺎﺳا ﺮﺑﻢﻀﻫ5/0هدﺎﻣ مﺮﮔ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ ي ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻨﯿﻟاو1989 ( ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ويرﺎﻣآ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣ هﺪﺷ لﺎﻤﻋا يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ.هداد ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ يﺎﻫراﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ
	ﻪﻧﻮﻤﻧ،هﺪﺷ ﻢﻀﻫ يﺎﻫ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯾا ﺖﻈﻠﻏ ﻢﯿﻠﻓ هﺎﮕﺘﺳد ﺮﺘﻣﻮﺘﻓ لﺪﻣ410 ﺖﮐﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ ،
	نﺎﺘﺴﻠﮕﻧااﺮﻗﺋﺪﺷ ﺖ) ﺰﻧﻮﺟ2001( . ﻦﻫآ ﺮﺼﻨﻋ ﺖﻈﻠﻏ د زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﯿﻧﮕﺘﺳ ﯽﻤﺗا بﺬﺟ هﺎلﺪﻣ
	، ﺖﮐﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ ﻦﭘاژﻌﺗ ﯽﻠﺻا هرﺎﺼﻋ ردﯿﻦﺪﺷ) ﮓﻨﯿﻟاو نارﺎﮑﻤﻫ و1989 .( ﺖﻈﻠﻏنژوﺮﺘﯿﻧ ﻞﮐ هﺎﯿﮔ ﺎﺑ هﺎﮕﺘﺳد
	و
	ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﻫ نﻮﻣزآ ﺎﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد1 % و5 %ﺪﺷ مﺎﺠﻧا.
	و نژوﺮـﺘﯿﻧ بﺬﺟ راﺪﻘﻣ ،ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺖﻈﻠﻏ ﯽـﻨﻌﻣ ﻪﺸﯾر ﻦﻫآ
	ﺶﯾﺎـﻣزآ ﻦـﯾا رد هﺪـﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ) لوﺪﺟ2( ﻢـﻗر ترذ هﺎـﯿﮔ رد ﯽﺘـﺴﯾز يﺎـﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ، ﻞﮕﻨﯿﺳ ساﺮﮐ704ﺮﺑ ، ﺺﺧﺎـﺷ ﻞـﯿﻓوﺮﻠﮐ گﺮـﺑ ﺪـﺻرد ،
	ﺪﺷ راد.
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ود ﺮﻫ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ9/4ﺎﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻ ﺪﺻرد ،يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا ﻪﮐ دﻮﺑﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ يراﺬﮔ دﻮﺑ ﺢﻄﺳ ﮏﯾ رد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ . دﻮﮐ ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ2/4 راﺮﻗ دﻮﮐ ود ﻦﯾا زا ﺪﻌﺑ
	ﺖﺤﺗ ترذ هﺎﯿﮔ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷﺮﯿﺛﺄﺗ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ5%ﯽﻨﻌﻣدﻮﺑ راد . ﻞﮑﺷ ﻖﺑﺎﻄﻣ1رورﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ياﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ2 و
	رﺎﻤﯿﺗ رد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا ﯽﻟو ﺖﻓﺮﮔﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا و توﺎﻔﺗ ﭻﯿﻫ ﺪﻫﺎﺷﺖﺷاﺪﻧ يراد. ﻈﺘﻧا ﻪﭼﺮﮔا و ﻦﯿـﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ دﻮـﮐ ﻪـﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺮﺑ رﺎ ﯽـﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄـﺗ سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ ﻞـﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎـﺷ ﺮـﺑ راد ﻦـﯾا ﺮـﺑ ﻢﮐﺎـﺣ ﻂﯾاﺮـﺷ ﻞـﯿﻟد ﻪـﺑ ﺎـﻣا ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد گﺮﺑ ﺪــﺷ هدﺎﻔﺘــﺳا نآ ياﺮ
	ﻗ مﻮﺳﺖﻓﺮﮔ راﺮ . هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ راﺪﻘﻣ و ﯽــﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘــﺴﯾز يﺎــﻫدﻮﮐ ﺢﯿــﻘﻠﺗ ﺮﯿﺛﺄــﺗ ﺖــﺤﺗ ترذ لﺎـﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﺗﺎﻔﺴﻓ1 % ﯽـﻨﻌﻣ دﻮـﺑ راد) لوﺪـﺟ2 .( تﺎﻔــﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ رﺎــﻤﯿﺗ ياﺮــﺑ نژوﺮــﺘﯿﻧ بﺬــﺟ راﺪــﻘﻣ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)
	59/69 ( رﺎﻤﯿﺗ نآ زا ﺪﻌﺑ و  دﻮﺑ رورﺎﺑ2ﻪﺑ سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ وﺮﺗ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﺎـﺑ ﺐﯿﺗ
	35/61 و51/45ﻪﺒﺗر رد ﺪـﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ) ﻞﮑـﺷ 3 .( بﺬــﺟ راﺪــﻘﻣ ﺶﯾاﺰــﻓا ﻪــﺑ ﺮــﺠﻨﻣ رﻮﮐﺬــﻣ رﺎــﻤﯿﺗ ﻪــﺳﻪــﺑ نژوﺮــﺘﯿﻧ يﺎﻫﺪــﺻرد ﺎــﺑ ﺐــﯿﺗﺮﺗ3/166% ،7/134 % و 1/74 %ﺪﻧﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ. نآﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ2 و3 ﯽـﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ دﻮـﺷ راﺪـﻘﻣ و ﺪـﺻرد ﺶﯾاﺰـﻓا ﻪﺑﺎـ
	و
	زا ﻪـﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗﯽﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ و ﻦﯿـﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ دﻮـﮐ رد ﺪﻨﺷﺎﺑ وﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮــﺳ نآ ﺮــﺑ رﺎــﻈﺘﻧا و ﺖــﺳا هﺪــﺷ هدﺎﻔﺘــﺳا سﻼﭘ نﺎـﺑﺰﯿﻣ هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﻤﻫاﺮﻓ و ﻦﯿﻣﺄﺗ رد ﻪﮐ ﺖﺳا دﻮـﺒﻬﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ و ﺪﻧﻮﺷ ﻊﻗاو ﺮﺛﻮﻣﺪﻨﮐ اﺪﯿﭘ.
	و
	( ﯽــﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰــﻓا ﺐﺒــﺳاد رد ﺮﻔــﺴﻓ و نژوﺮــﺘﯿﻧ راﺪــﻘﻣ ر ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ . ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد نﺎﯿﺑ نﺎﻧآﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﺳد ﻪﺑ هﺪــﻣآﯽــﻣ دﺮﺑرﺎــﮐ ﺮــﺛا زا ﯽــﺷﺎﻧ ﺪــﻧاﻮﺗيﺮﺘﮐﺎــﺑيﺎــﻫ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﺪـﯿﻟﻮﺗ ﺎـﺑ ﻪـﮐ ﺪﺷﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐﻢﯿﻈﻨﺗ داﻮﻣ ﺪـﻨﻨﮐ و ﻦﯿﻟﺮـﺒﯿﺟ ،ﻦﯿـﺴﮐا
	ﺖـﺤﺗ ترذ هﺎـﯿﮔ رد ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﻈﻠﻏ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ5 % فﻼﺘﺧا ﯽــﻨﻌﻣداد نﺎــﺸﻧ راد . ﻞﮑــﺷ ﻖﺑﺎــﻄﻣ2 ، نژوﺮــﺘﯿﻧ ﺪــﺻرد رورﺎﺑ و تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ ياﺮﺑ2ﻪﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ 91/0 % و81/0 % رﺎـﻤﯿﺗ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺶﯾاﺰـــ
	)
	)
	( ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﺳر رورﺎـﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ2 تﺎﻔـﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و يﺮﺘﮐﺎﺑ ندﻮﺑ اراد ﺎﺑﺲﻨﺟ زا هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ يﺎـﻫ
	لﺎﻤﺘﺣا1 %ﯽﻨﻌﻣ دﻮﺑ راد) لوﺪﺟ2 .( ﻞﮑﺷ ﻖﺑﺎﻄﻣ4 رﺎﻤﯿﺗ ﻪـﺑ تﺎﻔــﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮـﺳ دﻮـﮐ ﺎــﺑ ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﺎـﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺪﺻرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ26/4 و46/3 ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ، ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺪﺻرد ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ و ﺪﻨﺘﺷاد ار ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ناﺰﯿﻣﻪﺑ ترذ هﺎﯿﮔ ناﺰـﯿﻣ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ06/99 % و82/61 % ﺖﺒـﺴﻧ ﺑﺪﻧﺪﺷ 
	يﺎﻫرﺎﮐوزﺎـــﺳ ﻖـــﯾﺮﻃ زانﻮــﻣرﻮﻫ ﺪــﯿﻟﻮﺗ ﻪــﻠﻤﺟ زا ﯽــﻔﻠﺘﺨﻣــﻫ لﻼــﺤﻧا ،ﯽﻫﺎــﯿﮔ يﺎ هﺎـﯿﮔ ﺮـﺘﻬﺑ ﺪﺷر و ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺜﻣ تاﺮﺛا ﺮﮕﯾد و تﺎﻔﺴﻓ ﯽـﻣ ﮏـﻤﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ و ﺪـﻨﮐ) نارﺎـﮑﻤﻫ و ﻞﯿﻠﺠﻟاﺪـﺒﻋ 2007(
	و
	ﯽﻧﺎﺨﯾرﺎﺳ و يرﺎﺼﻧا ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ ﻪﺑ)1392 ( رد ﯽـﮔﮋﯾو ﯽﺳرﺮﺑ يﺎـﻫ
	ا ﻂﯾاﺮـﺷ رد ﺎـﻫدﻮﮐ ﻦـﯾا ي ﻞــﺣ ﺮﯾدﺎــﻘﻣ ﯽﻫﺎﮕــﺸﯾﺎﻣزآ ﻊــﺒﻨﻣ زا تﺎﻔــﺴﻓ ﯽﮔﺪــﻨﻨﮐ يﺮﺗﻔﺴﻓ ﻢﯿﺴﻠﮐ و تﺎﻔـﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ دﻮـﮐ ود ياﺮـﺑ ار تﺎ رورﺎﺑ2 ﻪـﺑ ﺐـﯿﺗﺮﺗ
	/408 و3/367 ﯽـﻠﯿﻣ ﺮـﺑ مﺮـﮔ ﺮـﺘﯿﻟ رورﺎــﺑ دﻮــﮐ ﻦﯿــﻨﭽﻤﻫ ،ﺪــﻧدﻮﻤﻧ شراﺰــﮔ2 ﺪــﯿﻟﻮﺗ ﺮــﻈﻧ زا رﻮـﻀﺣ رد يﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﯿﺴﮐا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد ﻦﯿﺴﮐا نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و)ﻪﺑ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﺎـﺑ ﺐـﯿﺗﺮﺗ6/230 و 9/201ﯽــﻠﯿﻣﺮــﺘﯿﻟ رد مﺮــﮔ (دﻮــﺑ . ﻦــﯾاﯽــﮔﮋﯾو ﺚــﻋﺎﺑ ﺎــﻫ ﯽﻣ ﺶـ
	ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ و ﻪﺸﯾر تﺎﺑﺎﻌﺸﻧا ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻄﺳاو ﻪﺑ ﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻫﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ لﺎﻘﺘﻧا و بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا نآ
	(كﺎﺧ رد مﺪﻋ ﺎﺑ يﺎﻫ ﻞﺑﺎﻗ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ،ﯽﻓﺎﮐ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓ دﻮﺟويﺰﺒﺳ ياﺮﺑ ار سﺮﺘﺳدﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ رﺎﯿﺧ و ﻞﻔﻠﻓ ﺎﻫ
	ﯽﯾاﻮـﻫ ﺶـﺨﺑ رد دﻮـﺟﻮﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ راﺪﻘﻣ و ﺖﻈﻠﻏ ز يﺎـﻫدﻮﮐ ﺢﯿـﻘﻠﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ترذ هﺎﯿﮔ ﺢﻄـﺳ رد ﯽﺘـﺴﯾ
	داد ﺶﯾاﺰﻓا يراد) ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ31 %ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ.(
	5/6دﻮﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد و ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ24/27 %ﺪﺷ، ﻪﯾﻮﺳ ﺎﻣا
	راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ
	ﯽﻧﺎﺨﯾرﺎﺳ و يرﺎﺼﻧا)1392 ( ترﺪﻗ ﯽﺳرﺮﺑ رد ﯽﻧﺎﮐ زا ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐﺎﻫر رد ﺖﯿﺗﻮﯿﺑ و ﺖﯾوﻮﮑﺴﻣ يﺎﻫ ﻂﯾاﺮﺷﻪﺸﯿﺷ نورديا ، ناﻮﻨﻋﺪﻨﺘﺷاد دﻮﮐ رﺎﻬﭼ ﺮﻫ ﻪﮐ ﺗ ﻦﯾا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﯽﺘﺴﯾزﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﺪﻗﺎﻓ ﻖﯿﻘﺤ ﺮﺑ راد ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ يزﺎﺳﺎﻫرﺪﻧدﻮﺑ. ﯽﺘﻗو ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا ﻪﯾﻮﺳ
	ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎﺑ ﺪﻫﺎﺷ داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ار ﯽﺗوﺎﻔﺗ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺨﯾرﺎﺳ2013.( ﺮـﻈﻧ ﻪﺑ ﯽـﻣ ﺪـﺳر ﺢﯿـﻘﻠﺗ زا ﯽﺘﻓﺎـﯾرد ﺦـﺳﺎﭘ عﻮـﻧ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺮﺛﺄﺘﻣ و ﺖﺳا ﺶﯾﺎﻣزآ مﺎﺠﻧا ﻂﯾاﺮﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳا رورﺎﺑ زا2 ﻦﯿـﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ و رد ﻦﯿﻣﺄـﺗ هﺎـﯿﮔ ﻢﯿـﺳﺎﺘﭘ ﺮﺛﻮـﻣ هﺪﺸﻧ ﻊﻗاوﺪﻧا.
	رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رد هﺪﺷ هدﺮﺑرﺎﮑﺑ2 ﻪﺑ يزﺎﺳدازآ ﻪﺑ ردﺎﻗ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ
	رد رﻮﻓورﺪﯾﺎﺳ4 داد نﺎـﺸﻧ ﺶﯾﺎـﻣزآ درﻮﻣ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐرورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺰﺟ ﻪﺑ ﻪﮐ2 ﺎﻫدﻮﮐ ﻪﯿﻘﺑﻪﺑ ردﺎﻗ دﺎـﺠﯾا ﯽﺠﻧرﺎـــﻧ ﻪـــﻟﺎﻫ/ ﻂﯿـــﺤﻣ رد درز
	نارﺎﮑﻤﻫ و ارﺪﻧﺎﺳ)2002 ( هدﺮـﮐ شراﺰﮔ ﻪـﮐ ﺪـﻧا هﮋﯾو ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐيﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫﻞﺣ ،تﺎﻔـﺴﻓ هﺪـﻨﻨﮐ ﺪﯿـﺳا ﻞـﯿﺒﻗ زا ﯽـﻟآ يﺎﻫﺪﯿـﺳا عاﻮـﻧا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا يﺎـﻫ ﮏﯿﻣﺎﺗﻮﻠﮔ ،ﮏﯾﺮﺘﯿﺳ،و ﮏﯿﺘﮐﻻهﺮﯿﻏ
	ﺪـــﻧدﻮﺑ ) ﯽﻧﺎﺨﯾرﺎﺳ و يرﺎﺼﻧا1392(.
	ﺶﻫﺎـﮐ ار كﺎـﺧ ﯽــﻣﺪــﻨﻫد . ﺶﻫﺎــﮐ
	يﺎــﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎــﮐ ﺮــﺛا رد كﺎــﺧ كﺎـﺧ نﺪـﺷ يﺪﯿـﺳا ﻪﮐ ﺖﺳا ﺖﯿﻌﻗاو ﻦﯾا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز ﯽـﺳﺮﺘﺳد ﯽﻠـﺻا ﺖﻠﻋ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﯽﻟآ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﻂﺳﻮﺗ هﺪـﺷ ﺖـﯿﺒﺜﺗ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓ  ﻞﯿﺒﻗ زا يﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑﺪــﺷﺎﺑ .ﯽــﻣ ﻪــﺠﯿﺘﻧ رد و ﺮﻔــﺴﻓ ﯽــﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰــﻓا ناﻮــﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ار هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ ﻢﯿ
	ﻊﻤﺟ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺛا ﺶﯾﺎﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ يﺪﻨﺑهزاﺪﻧا يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ترذ هﺎﯿﮔ هﺪﺷ يﺮﯿﮔهﺮﻬﺑﺮﯿﻏ و مﻮﮕﻟﺮﯿﻏ هﺎﯿﮔ ﮏﯾ ترذ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ زا ﺪﻨﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ،ﺖﺳا ﯽﻣﻮﯿﺑوﺰﯾر ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ درﻮﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﯽﺧﺮﺑ ﺮﻈﻧ زا يراد هزاﺪﻧاﻫ ﻪﺑ يﺮﯿﮔﺖﺳا ﻪﺘﺷاد هاﺮﻤ .
	كﺎﺧداد ﺖﺒﺴﻧ .
	ﺖﺤﺗ ترذ ﻪﺸﯾر ﻦﻫآ ﺖﻈﻠﻏﺮﯿﺛﺄﺗ يﺎـﻫدﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد ﯽﺘﺴﯾز لﺎـﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1% ﯽـﻨﻌﻣ فﻼﺘـﺧا ﺖـﺷاد راد . ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫ داد نﺎـﺸﻧ ﻪـﮐ ﻪـﺸﯾر رد ﻦـﻫآ ﺖـﻈﻠﻏ تﺎﻔــﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ رﺎــﻤﯿﺗ رد ترذ هﺎــﯿﮔ)
	7/832 ( رورﺎـﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ و هدﻮﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ2 ﻦﯿـﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ و ﺎﺑ ﭻﯿـﻫ ﺪﻫﺎـﺷ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﺮـﺘﻤﮐ ﻪﺸﯾر ﻦﻫآ ﺖﻈﻠﻏ دﻮﺟوﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ توﺎﻔﺗ رادﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ) ﻞﮑﺷ6(. مﺪـﻋ ﻞـﯾﻻد زا ﯽﮑﯾ ﺪﯾﺎﺷ ﺮﯿﺛﺄـﺗ يﺎـﻫدﻮﮐ يراﺬـﮔ ،هﺎﯿﮔ ﻦﻫآ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ رﻮﮐﺬﻣ ﯽﺘﺴﯾز ﻦـﻫآ ناﺰﯿﻣ ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ ندﻮــﺑ ارﺎــﮐﺎﻧ و
	ار رد ﻦــﻫآ ﺮــﺼﻨﻋ راﺪــﻘﻣ و ﺖــﻈﻠﻏ ﺮـﺑ ﯽﻨﻌﻣ مﺪﻨﮔ شراﺰﮔ رادهدﺮﮐﺪﻧا. ﺪـﯿﻟﻮﺗ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﯽﺧﺮﺑ رد رﻮﻓورﺪﯾﺎﺳﻮﺗﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ﻂﺳ ﺎﻫ رد ار ﻦﯿﻣﺄـﺗ ﻦـﻫآ ياﺮــﺑ ﯽــﻣ ﺮﺛﻮــﻣ نﺎــﺑﺰﯿﻣ هﺎــﯿﮔ ﺪــﯿﻟﻮﺗ ﯽــﺳرﺮﺑ ،ﺪــﻨﻧاد
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